
forum Zwiàzkowe

Fija∏kowo 2008

OOso by to wa rzy szà ce na szym cz∏on -
kom (˝o ny) mia ∏y do wy bo ru pro -
gram nie za le˝ ny. W dniu 13.09. br.

by ∏o to zwie dza nie zie mi prza sny skiej,
m.in. ze spo ∏u pa ∏a co wo -par ko we go K ra -
siƒ skich w Kra snem oraz miej sca uro dze -
nia Êw. Sta ni s∏a wa Kost ki z pi´k nym sank -
tu arium. 

Szko le nie pro wa dzi li: le karz we te ry na -
rii, a za ra zem wy traw ny ho dow ca dro biu
ra so we go Ju rek Wy soc ki, pre zes Sta ni s∏aw
Rosz kow ski oraz wi ce pre zes dr Ma rek 
¸a baj. Wszy scy to za da nie wy ko na li zna -

ko mi cie i przede wszyst kim in te re su jà co,
co spo wo do wa ∏o, ˝e so bot nia ko la cja nie -
co si´ opóê ni ∏a. Wie czo rem od by ∏o si´
spo tka nie ro dzin ne przy su to za sta wio -
nych sto ∏ach i ˝y wej mu zy ce. 

Nie dziel ny ra nek roz po cz´ li Êmy Ênia da -
niem, a na st´p nie przy stà pi li Êmy do za j´ç.
˚o ny spo tka ∏y si´ z le ka rzem Wan dzià
Wy soc kà – spe cja li zu jà cà si´ w ochro nie
we te ry na ryj nej zwie rzàt do mo wych, a po -
tem od by ∏a si´ pre lek cja Bo gu si, mo jej ˝o -
ny, z dzie dzi ny pa rap sy cho lo gii pt. „Z ma -
già na co dzieƒ”. Cz∏on ko wie klu bu zaj mo -

wa li si´ w tym cza sie spra wa mi bie ̋ à ce go
funk cjo no wa nia Sto wa rzy sze nia, w tym
m.in. spra woz da niem Za rzà du oraz ze -
spo ∏ów za da nio wych, pla na mi na przy -
sz∏oÊç, a tak ̋ e pro po zy cja mi dal sze go
uspraw nia nia na szej pra cy. Zde cy do wa no
rów nie˝ o or ga ni za cji wy ciecz ki na do -
rocz nà wy sta w´ go ∏´ bi oraz kur w Lip sku
dla na szych cz∏on ków oraz udzia ∏u w wy -
sta wie klu bo wej w Brze Êciu Ku jaw skim.

Po tym od by ∏o si´ po sie dze nie Za rzà du,
któ ry wy so ko oce ni∏ przy go to wa nie i war -
stw´ me ry to rycz nà spo tka nia, a tak ̋ e fakt

Tra dy cyj nie ju˝ w dru gà so bo t´ i nie dzie l´ wrze Ênia wy zna czy li Êmy so bie spo tka nie cz∏on ków Sto wa -
rzy sze nia Ho dow ców Dro biu Ra so we go – Czu bat ka Pol ska. Tym ra zem od by ∏o ono si´ w „Go Êciƒ -
cu Pod Kasz ta nem” w Fi ja∏ ko wie pod Prza sny szem. Wcze Êniej usta lo ny zo sta∏ pro gram szko le nia 
(so bo ta), a tak ̋ e czas na spra wy or ga ni za cyj ne (nie dzie la). 



wy raê ne go po st´ pu w bu do wa niu wi´ zi
mi´ dzy ludz kich. Z przy jem no Êcià na le ̋ y
od no to waç fakt, ˝e w na szym spo tka niu
bra∏ udzia∏ cz∏o nek Za rzà du G∏ów ne go
PZH GRi DI, p. Ry szard Su ski.

Sta ni s∏aw Ol bryÊ

Fan ta stycz ne spo tka nie 
Cie sz´ si´, ˝e ta kie im pre zy ma jà miej -

sce i b´ dà si´ po wta rza ∏y. Mi mo i˝ wi dzi my
si´ nie pierw szy raz, to za ka˝ dym ra zem

do wia du je my si´ o so bie cze goÊ no we go,
a na sze kon tak ty za cie Ênia jà si´. To Êwiet -
nie, ˝e Sta szek Ol bryÊ zor ga ni zo wa∏ dla
Paƒ czas wol ny – pierw sze go dnia mo ja
˝o na nie uczest ni czy ∏a w za j´ ciach dla Paƒ,
po nie wa˝ za le ̋ a ∏o jej na wy s∏u cha niu po -
rad we te ry na ryj nych Je rze go Wy soc kie go
oraz, co wspo mi na my do tej po ry, fan ta -
stycz ne go wy k∏a du StaÊ ka Rosz kow skie go
(su per zdj´ cia). Zdra dzi∏ nam on, ˝e
w opar ciu o swo je po dró ̋ e po ca ∏ym
Êwie cie i spo tka nych tam lu dzi, przy go to -

wu je si´ do na pi sa nia ksià˝ ki „Naj pi´k niej -
sze ku ry Êwia ta”. Mam na dzie j´, ˝e nie b´ -
dzie my mu sie li na nià d∏u go cze kaç, bo ta -
kiej „oso bi stej” li te ra tu ry jesz cze na ryn ku
nie by ∏o. 

Ca ∏à po wrot nà dro g´ do do mu mo ja
˝o na opo wia da ∏a mi o spo tka niu z Bo gu -
sià, ˝o nà Stasz ka Ol bry sia i pre lek cji
„Z ma già na co dzieƒ”, któ ra zro bi ∏a na
niej nie sa mo wi te wra ̋ e nie. Z po czàt ku
po trak to wa ∏em ten te mat doÊç luê no, te -
raz jed nak, wi dzàc ja kie wra ̋ e nie wy war∏
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Kinga KobryÊ i Przemys∏aw Gàsiorowski

Staszek Zera i Tadeusz TomczakAneta Zniszczyƒska z synem Piotrem, Kazimierz KobryÊ, Maciej KoÊciuk

Paƒstwo Tomczakowie i Klimczakowie, w Êrodku Stanis∏aw Roszkowski



on na mo jej ˝o nie, na ma wiam jà, ˝e by za -
in te re so wa ∏a si´ nim bar dziej. 

Po ra dy Je rze go Wy soc kie go za czy nam
od ju tra wpro wa dzaç w ˝y cie. Nie
omiesz kam kon sul to waç si´ z nim w ra zie
ja kiÊ pro ble mów zdro wot nych u na szych
pod opiecz nych, bo naj cen niej sze sà ra dy
spe cja li sty -prak ty ka. Jesz cze raz Je rzy
dzi´ ku j´ za kon sul ta cje na miej scu. 

Co do wy k∏a dów Mar ka ¸a ba ja o czar -
nych ku rach oraz im bre din gu, na ra zie nie
b´ d´ si´ roz pi sy wa∏, po cze kam a˝ wy dru -
ku je swo je pra ce w „Wo lie rze”, a za pew -
niam wszyst kich, ˝e b´ dzie to nie la da nie -
spo dzian ka. 

Chc´ tu wspo mnieç rów nie˝ o po zna -
niu dwóch m∏o dych pa sjo na tów – Mi cha -
∏a i Ka ro la. Za im po no wa li wszyst kim swo -

jà wie dzà, za an ga ̋ o wa niem i pa sjà, z ja kà
opo wia da li o swo ich za in te re so wa niach.
Bar dzo im te go za zdrosz cz´. My Êl´, ˝e sà
to oso by, któ ry mi na sze Sto wa rzy sze nie
po win no si´ szcze gól nie za in te re so waç,
bo mo gà wnieÊç w na sze sze re gi wie le
Êwie ̋ e go spoj rze nia i za ra ̋ aç nas swo im
en tu zja zmem. 

Prze my s∏aw Gà sio row ski
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CCza pli nek, dzi´ ki swo je mu do bre mu po ∏o -
˝e niu geo gra ficz ne mu i licz nym atrak -
cjom przy rod ni czym, s∏y nie ja ko miej -

sce wspa nia ∏e go wy po czyn ku. Tu taj Êcià ga -
jà grzy bia rze, ob ser wa to rzy przy ro dy, ˝e gla -
rze, ka ja ka rze i mi ∏o Êni cy wind sur fin -
gu. To tu taj krzy ̋ u jà si´ licz ne pie sze i ro we -
ro we szla ki ama to rów w´ dró -
wek wÊród nie ska ̋ o nej przy ro dy. 

Od kil ku lat od by wa jà si´ tu te˝ do rocz -
ne wio sen ne spo tka nia mi ∏o Êni ków ho dow -
li go ∏´ bi ra so wych i dro biu ozdob ne -
go. W tym ro ku mia ∏y one miej sce 22 czerw -
ca. 

G∏ów ny mi or ga ni za to ra mi spo tka nia by -
li miesz kaƒ cy Cza plin ka, cz∏on ko wie Ârod -
ko wo po mor skie go Zwiàz ku Ho dow -
ców Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu Ozdob ne -
go, An drzej Po le wacz i Ire ne usz Ro gow -
ski. Na spo tka nie przy by li: pre zes Pol skie -
go Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so -
wych i Dro biu Ozdob ne go – Zdzi s∏aw Go -
go lew ski, pre zes Ârod ko wo po mor skie go
ZHGR iDO Ma rian Ja rzà bek, ho dow -
cy ze Zwiàz ków w Byd gosz czy, Gdy -
ni, Gdaƒ sku, Po zna niu i Szcze ci nie oraz re -
dak to rzy spe cja li stycz ne go por ta lu in ter ne -
to we go „Go ∏´b nik”. Za pro sze nie przy j´ -
li rów nie˝: Bur mistrz mia sta i gmi ny Cza pli -
nek Bar ba ra Mi chal czik, wi ce sta ro sta Po -
wia tu Draw skie go An drzej Krau ze,   prze -
wod ni czà cy Ra dy Miej skiej w Cza plin ku Sta -
ni s∏aw Ku czyƒ ski, za st´p ca bur mi strza Mi -
ro s∏aw Po ∏aç, se kre tarz gmi ny Ka ta rzy -
na Szleƒ ska -Spi rin. 

Nie po raz pierw szy w∏a dze mia -
sta i gmi ny wy ka za ∏y du ̋ à przy chyl -
noÊç dla or ga ni zo wa nych przez lo kal -
nà spo ∏ecz noÊç spo tkaƒ in te gra cyj -
nych. Dzi´ ki du ̋ e mu zro zu mie niu w∏o da -
rzy mia sta i gmi ny dla ini cja tyw miesz kaƒ -
ców, na ta kie spo tka nia przy je˝ d˝a jà ho -
dow cy z ca ∏ej pó∏ noc no -za chod niej Pol -

ski. Spo tka nie by ∏o oka zjà do wy mia ny do -
Êwiad czeƒ ho dow la nych oraz do omó wie -
nia pro po zy cji or ga ni za cji kra jo wej wy sta -
wy go ∏´ bi m∏o dych w Cza plin ku. 

Ho dow cy ze Ârod ko wo po mor skie -
go Zwiàz ku, przy po par ciu po zo sta -
∏ych Zwiàz ków z pó∏nocno-zachod-
niej cz´ Êci Pol ski, wy szli z pro po zy -
cjà, by ogól no-pol skà wy sta w´ go ∏´ bi m∏o -
dych, któ ra do tych czas od by wa ∏a si´ co -
rocz nie w Po zna niu w II de ka dzie li sto pa -

da, tym ra zem zor ga ni zo waç w Cza plin -
ku. Jest to do wód uzna nia dla Ârod ko wo -
po mor skie go Zwiàz ku za pro fe sjo nal -
ne przy go to wa nie ubie g∏o rocz nej wy sta -
wy go ∏´ bi m∏o dych w na szym mie Êcie, któ -
ra by ∏a po zba wio na ko mer cja li za cji, ja ka za -
pa no wa ∏a na in nych te go ty pu wy sta wach.

Li czy my, ˝e pa sjo na ci go ∏´ bi po now -
nie od wie dzà Cza pli nek, tym ra zem w li sto -
pa do wy week end i o˝y wià na sze mia stecz -
ko, przed sta wia jàc swo jà pa sj´. 

Tra dy cyj ne spo tka nie ho dow ców
go ∏´ bi ra so wych w Cza plin ku

Zbi gniew Du dor
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SER DECZ NIE GRA TU LU JE MY!!!

We wrze Êniu br. re dak tor na czel ny „Wo lie ry”, Andrzej
Kruszewicz, wy gra∏ kon kurs na dy rek to ra War szaw skie go
Ogro du Zoo lo gicz ne go.

An drzej! Cie szy my si´ z Two je go osiàgni´cia. 
˚y czy my samych sukcesów na nowym stanowisku.

Sta ni s∏aw Rosz kow ski 
wraz z Ze spo ∏em Re dak cyj nym

Ser decz nie za pra sza my 

na IV MI STRZO STWA 
Pol skiej Fe de ra cji Ho dow ców Pta ków Ozdob nych
i Wy sta w´ Pta ków Ozdob nych

Wy sta wa od b´ dzie si´ w dniach 8-9 li sto pa da 2008 r.
w XXXI L.O. w Kra ko wie przy uli cy Za kà tek 2
(wej Êcie od al. Ki jow skiej).

Je dy na ta ka oka zja! 
Gwa ran to wa ne TO TEN KO z ory gi nal nej ja poƒ skiej li nii nie ko ja rzo ne 
z eu ro pej ski mi pta ka mi. Ce na: 150 z∏/szt.

Dla cz∏on ków Sto wa rzy sze nia Ho dow ców Dro biu Ra so we go Czu bat ka Pol ska 
ce na spe cjal na: 100 z∏/szt. Tel. 0601 35 42 41.

Dla uczest ni ków spo tka nia przy go to wa -
no rejs stat kiem spa ce ro wym „Aqu -
arius” po je zio rze Draw sko oraz pysz ny po -
cz´ stu nek z re gio nal nym przy sma kiem – w´ -
dzo nà sie la wà. 

Dzi´ ki co rocz nym re la cjom w ogól no kra -
jo wych me diach, o spo tka niach ho dow -
ców go ∏´ bi i dro biu, co raz wi´ cej osób do -
wia du je si´ o na szej gmi nie i ch´t niej jà od -
wie dza.
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WI ZJE NA TU RY 2008
Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy i Kam pi no ski Park Na ro do wy za pra sza jà 29–30 li sto pa -
da 2008 ro ku do Iza be li na na Mi´ dzy na ro do wy Fe sti wal Fo to gra fii Przy rod ni czej „Wi zje Na tu -
ry 2008”.
Im pre za od b´ dzie si´ w sie dzi bie Kam pi no skie go Par ku Na ro do we go w Iza be li nie przy ul. Tet ma je ra 38.
Istot nym i wy jàt ko wym ele men tem bo ga te go pro gra mu b´ dzie otwar ty kon kurs na krót kie pre zen ta cje fo to gra fii

przy rod ni czej. Ce lem kon kur su jest za pre -
zen to wa nie jak naj szer szej pa le ty fo to gra ficz -
nych spoj rzeƒ na zja wi ska na tu ry. 

Pod czas fe sti wa lu od b´ dà si´ po ka zy au tor -
skie, m.in. To ma sza Ogro dow czy ka, ¸u ka sza
Kucz kow skie go oraz zna ne go s∏o wac kie go fo -
to gra fa przy ro dy Mi ro sla va Zum ri ka. Zo ba -
czyç te˝ b´ dzie mo˝ na wy sta w´ lau re ata kon -
kur su na Fo to gra fa Ro ku 2008 ZPFP, Je rze go
Do la ty. 

W trak cie fe sti wa lu czyn ne b´ dà sto iska
spon so rów – firm i wy daw nictw spe cja li zu jà -
cych si´ w te ma ty ce przy rod ni czej. 

Szcze gó ∏o wy pro gram fe sti wa lu oraz re gu -
la min kon kur su pre zen ta cji fo to gra fii przy rod -
ni czej ju˝ wkrót ce na www.zpfp.pl.

Wst´p na im pre z´ wol ny.

8–9 listopada 2008 r., Bielsko-Bia∏a
Okr´gowy Zwiàzek Hodowców

Drobnego Inwentarza 
w Bielsku-Bia∏ej zaprasza na 

XVI Regionalnà Wystaw´ Go∏´bi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

W ramach wystawy odb´dzie si´ 
II Âlàski Konkurs GAR¸ACZA

GÓRNOÂLÑSKIEGO KORONIASTEGO.
Miejsce wystawy: KOZY k. Bielska-Bia∏ej,

Centrum Sportowo-Widowiskowe, 
plac ks. Kochaja 1a.

Godziny otwarcia: sobota 9.00–18.00,
niedziela 9.00–15.00.

Dojazd: droga nr 52 – Bielsko–Kraków.
Kontakt: 0668 317 123,  033 815 48 18.

Pol ski Zwià zek Or ni to lo gicz -
ny w War sza wie przy ul. Lip ska 40

or ga ni zu je w dniach

21–24 li sto pada 2008 r.
wy ciecz k´ do Reg gio Emi -

lio we W∏o szech ce lem zwie dze nia 
naj wi´k szej eu ro pej skiej 

wy sta wy pta ków
ozdob nych i eg zo tycz nych, 
do uczest nic twa w któ rej 

za pra sza wszyst kich ch´t nych 
ho dow ców, mi ∏o Êni ków 

i sym pa ty ków tych pi´k nych pta ków.

Koszt wy ciecz ki 
550 z∏ od oso by

Szcze gó ∏o we in for ma -
cje pod numerem te le fo -

nu (022) 616 02 35 we wszyst kie
wtor ki od godz 17.00 do 20.00

lub co dzien -
nie: tel. kom. 0 604 419 066.

Zg∏o sze nia przyj mo wa -
ne sà wraz z ca∏ ko wi tà wp∏a -
tà do koƒ ca wrze Ênia 2008 r.

Licz ba miejsc ogra ni czo na.

Re gio nal na Li ga Ho dow li Pta -
ków i Drob ne go In wen ta rza 
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach

ser decz nie za pra -
sza w dniach 17–19 paê dzier ni -
ka 2008 r. na Je sien nà Wy sta w´
Kró li ków, Dro biu Ozdob ne go 

i U˝yt ko we go oraz Go ∏́  bi 
– Cze cho wi ce Dzie dzi ce 2008. Wy sta -

wa od b´ dzie si´ w sie dzi bie zwiàz -
ku przy ul. S∏o wac kie go 34

w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach
(na prze ciw ko daw nej fa bry ki Apol lo).

Zg∏o sze nia do wy sta wy 
w ter mi nie do dnia 

8 paê dzier ni ka 2008 r., 
wszel kie in for ma cje

pod nu me rem te le fo -
nu: 693 367 402 oraz 603 643 185.

Zaproszenie na wystaw´

Stowarzyszenie Hodowców Drobnego
Inwentarza w Sosnowcu serdecznie
zaprasza na „Jesiennà Wystaw´
Go∏´bi, Drobiu Ozdobnego 
i Królików” w dniach 11 i 12

paêdziernika 2008 r.
Przewidziano pokaz 50 ras kur!

Wystawa odb´dzie si´ na terenie 
KS „Budowlani” w Sosnowcu 

przy ul. 1 Maja 23 (obok sàdu).
Informacje: (032) 291-22-40, wieczorem

W dniach 25–26 paê dzier ni -
ka 2008 r. w War sza wie przy ul. Kra -
kow skie Przed mie Êcie, w sie dzi bie „CE -

CHU”,
od b´ dzie si´ wy sta wa Ka nar -

ków i Pta ków Ozdob nych or ga ni zo -
wa na przez Pol ski Zwià zek Or ni to lo gicz -

ny
z sie dzi bà przy ul. Lip ska 40 w War sza wie.
Za rzàd Zwiàz ku ser decz nie za pra sza in -

ne Zwiàz ki i ho dow ców do udzia ∏u w na -
szej wy sta wie.

Zg∏o sze nia pro si my kie ro waç na:
e-ma il: pzor ni to lo gicz ny@gma il.com

lub te le fo nicz nie we wtor -
ki godz. 17.00–20.00, lub bez po Êred -
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SitnoW dniach 5–7 lipca 2008 r. w miej sco woÊci Sit no k. Za mo Êcia, woj. lu bel skie w ra -
mach XXII Wy sta wy Zwie rzàt Ho dow la nych, Ma szyn i Urzà dzeƒ Rol ni czych, zor ga ni zo -
wa nej przez LODR w Koƒ sko wo li, od dzia∏ Sit no, od by ∏a si´ Wy sta wa Go ∏´ bi Ra so -
wych i Dro biu Ozdob ne go, na któ rej za pre zen to wa no po nad 300 sztuk go ∏´ bi i kur
ra so wych wy sta wio nych przez Lu bel ski Zwià zek Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu
Ozdob ne go.


